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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: wat gebeurt hier? 

Preek 
Prediking n.a.v. : 1 Koningen 17: 18a (HSV) Toen zei zij tegen Elia: Hoe heb ik het nu met u, 
man Gods? 
 
Jongeren praten er niet zo gauw over. Maar wat vaak moeilijk is, is voor jezelf opkomen. Hoe 
blij kan je dan zijn met steun uit onverwachte hoek. Zoals Obama met Poetin?! Elia lag slecht 
nadat de profeet Israëls koning de waarheid zei: ‘Heidendom maakt een volk dor!’ Metéén is 
het land te klein. Naar Overjordanië! 
Vervolgens wordt Elia door vogels van wie je het niet verwacht in leven gehouden. Maar 
naarmate leven blijkbaar te lang in die veilige bedding blijft, kom je tóch een keer droog te 
staan. Ja, wat daarnà gebeurt, is nog onwaarschijnlijker. Elia moet van de God van Israël hulp 
gaan zoeken in ‘t land van Baälaanbidders. 
Bij een weduwe. Iemand in die tijd, die juist zèlf hulp en ondersteuning nodig had. 
Uitgerekend een heidense, die plaats inruimt voor een ‘vrome egoïst’. In de persoon van 
Elia. Want van ‘t weinige wat ze had, vroeg hij haar eerst aan hem te geven. En dát terwijl bij 
haar nog een kind aan tafel zit. Ja, je moet maar dúrven! 
Meerdere Elia Christus durft later nóg verder te gaan. In Zijn vaderstad Nazareth krijgt Hij de 
mensen over Zich heen, toen Hij zei dat Elia nog meer liefde vond bij een níet-gelovig één-
ouder-gezin in Sarepta dan bij gelovige lotgenotes in Israël in vergelijkbare situaties. Hoe 
vreemdeling- vriendelijk zijn wíj híer nog? 
Ja, hoe hard slinkt een vriendenkring als thuis het grote verdriet toeslaat. Het ging allemaal 
zo mooi totdat het opeens níet meer gaat. Dag aan dag ben je bewaard voor gebrek aan 
eten en drinken. Ben je druk in de weer voor iemand, die leeft voor God. En dan opeens 
krijgt je kind geen lucht meer. Voel je je zo bedrogen! 
Toen zei zij tegen Elia: Hoe heb ik het nu met u, man Gods? Wat gebeurt hier? Waar word ik 
nu voor gepakt? Doe ik werk voor Uw Koninkrijk en dan dit. U zult zeggen: typisch heidense 
gedachte. Dat is níet zo. Joodse ouders van de zoon, die sinds geboorte blind was, dachten 
er nèt zo over. Gelovig of níet: ‘t verschilt niet?!  
Hoe reageert Elia? Hij heeft en geeft géén antwoord. Het is zoals met de vrienden van Job. 
Eerst steunen ze hem door hun mond te houden. Zodra ze gaan praten, gaat ‘t mis. Wat de 
profeet te zeggen heeft, zegt hij enkel tegen God. Hij neemt het kind mee ‘naar Boven’. 
Brengt ‘t voor de troon der genade. Zoals Abram Sodom. 
Slechts één Voorbidder blijft onafgebroken voor ‘t Aangezicht staan. Dat is Jezus, Zoon van 
levende God. Met heilbede: ‘Vader, leer Uw kinderen níet te leven bij brood alleen. Ik bid 
niet dat U Uw kinderen uit de wereld wegneemt. Maar laat de adem van Uw Geest weer in 
hen komen. Zodat heiden(se) zegt: Wat gebeurt hier?’ 
Amen. 
 


